
   

 

 

 

 

U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 24. 5. 2017 
 

 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 24. 5. 2017 přijala tato usnesení: 

 

 

 

  Usnesení R1/28/05/17 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání rady obce dne 24. 5. 2017. 

 

Usnesení R2/28/05/17 

 Rada obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu – bez připomínek a byla seznámena s plněním 

usnesení minulého řádného zasedání rady obce – bez připomínek. 

 

Usnesení R3/28/05/17 

 Rada obce Tlumačov schvaluje znění vnitřní směrnice „Vnitřní platový předpis“.  

 

Usnesení R4/28/05/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje finanční dar ve výši 3.000 Kč pro organizaci Linka bezpečí, z.s., 

Ústavní 95, 181 02 Praha 8. 

 Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Darovací smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku 

z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 3.000 Kč mezi Obcí Tlumačov a obdarovaným -  Linkou bezpečí, 

z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

Usnesení R5/28/05/17  
Rada obce Tlumačov bere na vědomí Usnesení MěÚ Otrokovice o postoupení oznámení přestupku č.j. 

OES/20909/2017/SUB s tím, že nebude zahajovat řízení dle § 59 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

Usnesení R6/28/05/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje uzavření dodatku nájemní smlouvy, v němž bude zohledněna změna 

příjmení nájemce, na byt č. 6, U Trojice, 862, Tlumačov od 1. 6. 2017. 

 Rada obce Tlumačov neschvaluje návrh na změnu účastníků na straně nájemce. 

 

Usnesení R7/28/05/17 
  Rada obce Tlumačov schvaluje Provozní řád Klubu obce na Zábraní. 

 

 Usnesení R8/28/05/17 
Rada obce Tlumačov schvaluje MO KDU-ČSL Tlumačov bezplatné zapůjčení travnaté plochy na náměstí 

Komenského (vedle KIS), WC v budově KIS a bezplatné zapůjčení a dopravu hmotného majetku Obce 

Tlumačov (5 stolů a 10 laviček) na akci „Škola končí, prázdniny začínají“, dne 30. 6. 2017.  

 

 Usnesení R9/28/05/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje uzavření příkazní smlouvy na zajištění výkonu technického dozoru 

investora (TDI) pro akci „Stavební úpravy objektu č. p. 65 Tlumačov“ se společností INp servis s.r.o., 

Riegrovo náměstí 138, 767 01 Kroměříž. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu příkazní smlouvy.  

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 Usnesení R10/28/05/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje příkazníka, společnost INp servis s.r.o., Riegrovo náměstí 138, 767 01 

Kroměříž, pro zastupování příkazce, kterým je obec Tlumačov, k administraci zadávacího řízení podle 

zákona č. 134/2016 Sb., na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavbu „Víceúčelový sportovní areál 

v ul. Sportovní, Tlumačov – SO 02 Hřiště na tenis a SO 03 Hřiště na beachvolejbal“. 

 Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu příkazní smlouvy.  

 

 Usnesení R11/28/05/17 
 Rada obce Tlumačov schvaluje Smlouvu o propagaci mezi Obcí Tlumačov, Nádražní 440, 763 62 

Tlumačov a Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., třída J.A. Bati 5520, 760 90 Zlín, DIČ 

CZ27744485 a pověřuje starostu obce podpisem uvedené smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petr Horka 

starosta obce 

Mgr. Rajmund Huráň 

místostarosta obce 

 

 
 

 


